
ь сучасна навчальна база;

ь розвиток критичного мислення та самовдосконалення;

ь програми студентських закордонних стажувань;

ь суміщення навчання з роботою;

ь перемоги в різноманітних конкурсах, турнірах та олімпіадах;

ь прогресивні викладачі;

ь активне студентське життя.

КОНТАКТИ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:

+38 (0512) 76-71-92,  76-71-95 * d_idu@ukr.net

www.chmnu.edu.ua/category/fakulteti/institut-derzh-upravlinnya/

Вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10, каб. 10-207

Миколаїв, Миколаївська обл., 54003

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:

Відповідно до Умов прийому у рік вступу      

1

ПРО УНІВЕРСИТЕТ
• диплом визнається в країнах Європи та Америки;

• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,

  наймолодший середній вік викладачів;

• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;

• потужна міжнародна співпраця;

• найвищий статус  ̶  національного університету;

• державна форма власності та наявність 

  державного замовлення;

• відсутність корупції.

www.chmnu.edu.ua

ЧОРНОМОРСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

імені Петра Могили

Про Інститут державного управлінняПро Інститут державного управлінняПро Інститут державного управління

Спеціальність: 
281 «Публічне управління 

та адміністрування»

Освітні програми:

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА»

«МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ»



це саме та спеціальність, яка надасть 
вам можливість працевлаштування у 

переважній більшості державних 
установ та у приватному секторі.

ЦІКАВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Спортивні секції, туризм, літні школи, 
творчі колективи, тематичні вечірки, 

квести та кіноклуби, літературні 
вечори, університетська газета 

«Вагант» та студентське телебачення 
«Петро Могила ТБ» та багато інших 

університетських традицій.

КОНКУРЕНТНІСТЬ

Сучасний ринок праці потребує 
кваліфікованих управлінців. Публічне 

управління та адміністрування – 

КОМФОРТНІ УМОВИ

12 сучасних теплих будівель, 
швидкісний інтернет, стадіон, водна 

станція, картинна галерея, культурно-
мистецький центр, 2 їдальні та 3 

гуртожитки, система автономного 
опалення.

Мають великий досвід публічного 
адміністрування та широкі знання з 
різних аспектів управлінської діяльності. 
Залучаються в якості експертів 
громадських рад Миколаєва та України. 

ПОДОРОЖІ та 
ПЕРСПЕКТИВНІ ЗВ'ЯЗКИ 

Інститут співпрацює зі Школою 
публічної політики та адміністрування 
Карлетонського університету  (м. Оттава, 
Канада), Департаментом політики, 
філософії та міжнародних відносин 
Університету Західної Англії. Протягом 
навчання студенти мають можливість 
стажуватися в органах влади.

ІНОЗЕМНІ МОВИ

Можливість здобути фундаментальні і 
практичні знання з іноземних мов 
(обов'язкової англійської та іншої за 
вибором).

ВИКЛАДАЧІ

 • в профільних міністерствах, державних адміністраціях, службах, відомствах, 

  органах місцевого самоврядування;

 • аналітиками, експертами, радниками чи консультантами з економічних питань, 

  децентралізації, соціальної відповідальності, енергозбереження та 

  енергоефективності;

 • фінансистами, комунікаторами у вітчизняних та закордонних громадських 

  організаціях;

 ПРАЦЮВАТИ – ДЕ І КИМ?

 • спеціалістами зі зв’язків з громадськістю,  інспекторами з кадрів, 

  організаторами по роботі з персоналом;

 ПРИЧИНИ ОБРАТИ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

 • цікаві лекції, дискусії та тренінги від іноземних професорів в контексті 

  реалізації спільних проектів;

 • можливість продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі, отримати 

  науковий ступінь доктора філософії;

 • в закордонних та вітчизняних громадських організаціях, об’єднаннях та фондах 

  фінансистами, комунікаторами;

 • консультантами, аналітиками в міжнародних проектах з питань місцевого 

  самоврядування та сталого розвитку;

 • менеджерами у соціальній та економічній сферах;

 • в різних сферах – підприємствах, банківських і фінансових установах 

  управлінцями, аналітиками, експертами.

 • стажування за кордоном з Public Administration;

 • здобуття диплому, який визнається країнами ЄС і можливість працювати в 

  Україні та за її межами. 

 • спеціалістами виконавчих органів сільських, селищних рад та громад;

 САМЕ В ЧНУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ:

 • актуальні знання та стажування в органах державної влади та місцевого 

  самоврядування;
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